Dodatek ke školnímu řádu č. 1
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny
zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního
onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické
osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je
vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění
(objevení) je nutné volit tento postup:
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě spolu se
zákonným zástupcem není vpuštěno do budovy školy.
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené
samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních
přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/ s
ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/.
 ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom,
že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
3. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky


a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na
nákazu tímto virem. Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky
infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně
alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě,
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole
více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé
mateřské školy. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s
ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem.
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně
distanční vzdělávání dotčených dětí/, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na
jejich individuální podmínky.
Způsob realizace distančního vzdělávání


škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření



forma a způsob distančního vzdělávání bude stanoven na základě dohody
školy a zákonných zástupců – nejčastěji však zadáváním pracovních úkolů,
aktivit, vzdělávacích videí či vzdělávacích aplikací

